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ق ( ري ف الط ص ت ن ي م  ) ف

 أقبلت ( –أرادت  –) ذهبت     .......... معنى " شاءت " :  .1

 الطوارق ( –الطرائق  –) الطرق              جمع " الطريق " : ...........  .2

 عبيب ( –عابئ  –) عب ء                مفرد " أعباء " : .............  .3

 أحمال (  –وضع  –) رفع       مضاد " حمل " : ............  .4

 (تنبؤ  –اعتياد  –دهشة  )                      مرادف " ذهول " : .......... .5

 (القدر  –القدير  –القادر  )                مفرد " األقدار " : ...........  .6

 (الماالت  –األموال  –الموال  )           جمع " المال " : ............  .7

 (راحة  –مشقة  –تعب  )                   مضاد " عناء " : ...........  .8

  (مناظر  –مسئوليات  –عبء  )               " : .........  أعباءمرادف "  .9

 ( قمة –بداية  –قبول  )                    مضاد " نهاية " : .............  .11

 (أثمان  –ثمنان  –ثمائن  )                 جمع  " ثمن " : ............  .11

 (عدوا  –طيبون  –خبيثا  )                مضاد " طيبا " : ............  .12

 (عنده  –خلفه  –أمامه  )                  مرادف " لديه " : ...........  .13

 (يتناصران  –يتخاذالن  –يتمايزان  )      مضاد " يتعاونان " : ..........  .14
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 (منذر  –مدبر  –ممكن  )                        مضاد " مقبل  " : .......... .15

 (وافرا  –قليال  –كثيرا  )                  مضاد " وفيرا  " : ..........  .16

 مروان ( –حبيب  –) أمير                 راوي هذه القصة هو .............  .17

ا من المال في .... .18                                             حمل كل من األخوين جزء 

 محفظة ( –حقيبة  –) كيس           

 حبيب ( –مروان  –) العم سعادة ي كان مقبال على الزواج هو ....      الذ .19

 ( أوالد  .خمسة –أربعة  –ثالثة )         أمير كان متزوجا وله  .......... .21

ا في نهاية أحد ..  ج .21  (الشهور –المواسم  –األيام )                                         لس األخوان مع 

 حزينا ( –طيبا  –) صغيرا                      كان العم سعادة رجال ........  .22

 عمارات ( –ماال كثيرا  –) قطعة أرض  ترك العم سعادة لولديه ......  .23

       رغب حبيب وأمير في مساعدة اآلخر  .24

 (حبا للظهور –حبا للمال  –)حبا ألخيه            

  ......... نتعلم من هذا الدرس  .25

 (كالهما صواب –مساعدة المحتاج  –صلة الرحم )            

   نظر كل من األخوين إلى اآلخر في دهشة ألنهما ....  .26

 فكرا في أمر واحد (  –الطريق  منتصففي  –) محتاجان للمال 
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      تدل عبارة " أنت أخي حقا "  على ........... .27

 كالهما صواب ( –األخوة  –) المحبة                                              

 )عاش _ مات _ انتهى(                                                توفيمعنى  .28

 _ يكسران _ يتشاركان()يقطعان                                   معنى يقتسمان .29

 يحسب _ يعدد _ يجهز()                                                عد        معنى ي   .31

 تعب _ شقاء _ كالهما()                                               معنى عناء .31

 )ذهب _ قدر _ استطاع(                 معنى خلد إلى النوم  .32

 )يجدد _ يكلم _ يكرر(        معنى يحادث .33

 )أساعد _ أحدث _ أكلم(       معنى أعين  .34

 )رفضت _ أبت _ كالهما(            مضاد شاءت  .35

 ذهول _ حيرة _ كالهما()            معنى دهشة .36

 )توقع _ مفاجأة _ كالهما(                                            مضاد دهشة .37

 ) ترادف _ تضاد _ تكرار(                                 دهشة وذهول بينهما  .38

 )طرق _ طرائق _ طرقات(                                           جمع طريق .39

 )نفوس _ أنفس _ كالهما(                                              جمع نفس  .41
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 )فرش _ أفرشة _ كالهما(                                            جمع فراش .41

 غادر()اختصم _ افترق _                                     مضاد اجتمع  .42

 _ يغادران(_ يتخاذالن  يتخاصمان)                       مضاد يتعاونان .43

 يمتلكان()يعطيان _ يشتريان _                               مضاد يبيعان  .44

 عنوان القصة التي اختارها مروان  .45

 )في منتصف الطريق _ الصديقان وكعكة السكر _ وتحققت المعجزة(

 بعد وفاة العم سعادة .46

 )تعاون األخوان _ اختلف األخوان _ قسما قطعة األرض( 

 _ المحصول()األرض _ البيت            معا ليقتسما ثمن  جلس األخوان .47

 )أول _ منتصف _ آخر( الطريق                         التقى األخوان في .48

 ضئيلة _ بعيدة _ قبيحة()                                     مضاد ضخمة .49

 كان اللقاء رائعا ألنه .51

 _ فكر كل من األخوين في أخيه _ كان الجو صحوا()كان في منتصف الطريق  

 _ باإليثار _ كالهما()بالتعاون                      يتصف كل من األخوين .51
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ر ك س ة ال ك ع ان وك يق  د ص  ( ) ال

 نقاء ( –جهالة  –) تبجح     .......... معنى " براءة  " :  .1

 فوانئ ( –أفنية  –) فناءان           جمع " فناء " : ...........  .2

 وجه  ( –موجه  –) واجهة                    مفرد " وجوه  " : .............  .3

 كثيرا (  –نادرا  –) بعيدا                      مضاد " قريبا " : ............  .4

 طيبها ( –لعبها  –) استقرارها                .......... معنى " لهوها  " :  .5

 البراءة  ( –السرور  –) الحزن               .......... معنى " المرح  " :  .6

 تنازعنا ( –تنازلنا  –) تشاركنا                  ......... معنى " تقاسمنا  " :  .7

 لعب ( –صمت  –) تكلم                       .......... معنى " أطرق  " :  .8

 حواقب  ( –حقب  –) حقائب                        جمع " حقيبة  " : ...........  .9

 كالهما صواب  (  –أحب   –  أقول)      " : ............ مضاد " أكره .11

 الطوامع ( –األطعمة  –) الطعامان     جمع " الطعام " : ........... .11

 نظرة  ( –ناظرة  –) ناظر         مفرد " نظرات   " : .............  .12

 مالحظ  ( –لحظات  –) لواحظ               جمع " لحظة " : ...........  .13

 منزلين ( –منازل  –) منزالن               جمع " منزل " : ...........  .14
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 يكتب ( –يتعرف  –) يتكلم              ......... معنى " يتحسس  " :  .15

 منصف  (  –محب   –) مصيب        مضاد " مخطئ " : ............  .16

 الحمد  (  –اعتراف   –) جحود        مضاد " شكر " : ............  .17

 الخوف ( –األلم  –) الدهشة                       ظهر على وجه أحمد  .18

 يسرا ( –أحمد  –) يوسف            الذي عرض أن يتم تقاسم الطعام  .19

    تعود الصديقان دائما  .21

 تقاسم الطعام معا ( –االنصراف معا  –) االستيقاظ معا 

 السادس ( –الخامس  –) الرابع         أحمد ويوسف في الصف  .21

 صديقان ( –أخوان  –) جاران                             أحمد ويوسف  .22

    " هل أنا مخطئ ؟! " فكر في هذا السؤال  : ....  .23

 كالهما ( –أحمد  –) يوسف  

 يتشاجر معه ( –يعتذر له  –) يوبخه    اتصل يوسف ب أحمد لــ .24

 كتابين ( –قلمين  –) كعكتين         هناكتحسس يوسف حقيبته ليتأكد أن  .25

      عبارة " الصداقة أغلى من كل شيء " قائلها  .26

 يسرا ( –أحمد  –) يوسف  



 مراجعة أ/ حممود مرعي                       إعداد أ/ عمار املغربي

 
7 

 

 )أقدر _ أريد _ أتمنى(         معنى أستطيع .27

 )أكلتها _ جهزتها _ وضعتها(                                 معنى أعدتها .28

 )كبيرة _ لذيذة _ مشبعة(      معنى شهية  .29

 )أرخص _ أقل _ أصغر(         مضاد أغلى .31

 _ تتميز()تؤثر _ تنفرد       معنى تفضل  .31

 أموالها()معونتها _ رأيها _         معنى يستشير: يطلب  .32

 )نط _ وثب _ كالهما(                                            معنى قفز  .33

 _ تاريخ()زمن _ وعد                                معنى عهدقطع عهدا،  .34

 )حقب _ أحقاب _ حقائب(                                       جمع حقيبة  .35

 ناعون _ كالهما()موانع _                                         جمع مانع .36

 اختلف أحمد ويوسف ألن .37

 الطعام ال يكفي()أحمد رفض تقاسم الطعام _ يوسف رفض تقاسم الطعام _  

 عبر أحمد عن دهشته .38

 (كالهما صوابق جزءا منها _ فحمل غداءه وانصرف _ ح)فقال أال ترى أني أست 
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 السؤال الذي حاول كل منهما اإلجابة عنه  .39

 (؟_ كيف أؤثر الكعكة على زميلي ؟_ ما المانع فيما فعلت ؟)هل أنا مخطئ

 _ صديقه أحمد()أمه _ أخته يسرا       وجد يوسف اإلجابة عند  .41

 ()أمه _ أخته يسرا _ صديقه أحمد       وجد أحمد اإلجابة عند  .41

 أشارت يسرا على أخيها يوسف أن  .42

 إضافية(يذكره بما حدث _ يأخذ كعكة ال يعتذر لصديقه _ )

 أشارت أم أحمد عليه أن .43

 يذكره بما حدث _ يأخذ كعكة إضافية( ال )يعتذر لصديقه _ 

 )بعيدا _ مشغوال _ متعطال(          كان الهاتف .44

 قال يوسف ألحمد .45

 _ لم تكن الكعكة حلوة _ كل ما سبق()أنت صديقي دائما _ صداقتك هي األحلى واألغلى  

 تحسس يوسف حقيبته ليتأكد من وجود  .46

 األدوات _ كعكتين من السكر()الكتب _ 

 )يلعبا _ يسيرا معا _ يقتسما الطعام(    طلب أحمد من يوسف أن  .47

 العهد الذي قطعه يوسف على نفسه .48

 _ أال يحدث ذلك مرة أخرى()أن يأخذ دائما كعكتين من السكر _ أال يأكل كعك سكر  
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 )األحلى _ األغلى _ كالهما(     وصف يوسف صداقته بأحمد أنها  .49

 )صغيرة _ غالية _ شهية(          رفض يوسف أن يتقاسم الكعكة ألنها  .51

 يوسف  .51

 )أعطى أحمد جزءا صغيرا من الكعكة _ أعطاه الكعكة كلها _ رفض أن يتقاسم الكعكة(
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ة (  م الطف     ول ا ي     ) أ
 السرعة ( –الرياضة  –) الحدائق             .......... معنى " الروض   " :  .1

 النامران  ( –األنمار  –) النمرون                   جمع " النمير " : ...........  .2

 الرائح  ( –الريح  –) الريحة                   " : .............   مفرد " الرياح  .3

 الحزن  ( –المرح  –) السعادة                   " : ............  مضاد " الحبور .4

 سرعة ( –اضطراب  –) هدوء                  ......... معنى " وداعة   " :  .5

 الفاضئ  ( –الفضاءان  –) األفضية                   " : ........ جمع " الفضاء .6

 السوق  ( –الساقية  –) الساقي                     " : .......... مفرد " السواقي  .7

 العجز  ( –الشيخوخة  –) الصغر                     " : ....... مضاد " الطفولة .8

ج  " :  .9  نمرح ( –نجزع  –) نفرح                             .........                   معنى " ن ض 

 (  الموت – الحياة –) الصغر                   " : ...... المماتمضاد "  .11

   .......... معنى " الخرير " :  .11

 صوت األشجار ( –صوت الماء  –) صوت األرض 

 التنمر  ( –التكبر  –) التواضع                    " : ... مضاد " الغرور .12

 الجدوالن  ( –الجداول  –) األجدال .                " : .. جمع " الجدول .13

 (  النحيف – الضيق –  الواسع)                    الرحب " : ...مضاد "  .14
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 (  البابل – البلبل –  اللب) .                   البالبل " : .........مفرد "  .15

 تبكي ( –تضحك  –) تغني               صور الشاعر السواقي بأنها .16

 الطفولة  ( –الوطن  –) الشباب         هذا النص فيه حنين إلى   .17

ـ  .18  الغزالن ( –األسود  –) البالبل    كان الشاعر يشدو ويرقص كـ

 قصور( –كهوف  –) جسور     كان الشاعر يبني تحت أعشاش الطيور .19

 تثبت ( األكواخ . –تهدم  –) تبني                              كانت الرياح .21

 الكبير ما في فؤاديهما منيمنح الطفالن للنهر  .21

 (دهشة   –أحالم  –) حقائق  

 استقبل الطفالن ما فعلته الرياح بالبيوت بـعدم .22

 التفؤل ( –الرضا  –) االنزعاج   

 قائل النص هو الشاعر  .23

 أبو القاسم الشابي ( –إليليا أبو ماضي  –) أحمد شوقي 

 تعجب ( – نفي –) توكيد  " لم نعرف سوى مرح السرور " أسلوب   .24

 تماثل ( –ترادف  –) تضاد       بين " نبني " و " تهدمها "  .25

 )كثيرة المطر _ كثيرة األشجار _ جميلة المنظر(         المطير معنى  .26
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 (المالح)الطيب _ العذب _                                       معنى النمير .27

 )نحزن _ نجزع _ نتألم _ كل ما سبق(                        معنى نضج .28

 )نغضب _ نتصارع _ نتخاصم(                                 معنى نثور .29

 تغني _ تصرخ _ تثور()                               المقصود بقوله تلغو .31

 نرقص _ كالهما( )نغني _                                    معنى نشدو  .31

 )الفرح _ الدهشة _ الغضب(                                  معنى الحبور .32

 نغضب()نوزع _ نفرق _                                         معنى ننثر .33

 )العظيم _ الواسع _ الجميل(                                  معنى الرحب  .34

 )مصري _ تونسي _ لبناني(                       أبو القاسم الشابي شاعر .35

 )قديمة _ جميلة _ صعبة(          يتحدث الشاعر عن أيام الطفولة ألنها  .36

 كانت الرياح تهدم البيوت التي بناها الشاعر ألن .37

 _ األصدقاء هدموها(الرياح قوية _ البيوت ضعيفة ) 

 )الفضاء _ النهر الكبير _ كالهما(              ينثر الطفالن أحالمهما في .38

 حالوة الروض المطير يدل على  .39

 فرح األطفال()جمال الحياة _ براءة األطفال _ 
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 ووداعة العصفور يدل على  .41

 فرح األطفال(براءة األطفال _ هدوء وسكون الحياة _ (

 السرور بمرح السرور صور  .41

 إنسان يمرح _ مكان واسع()عصفور يغني _  

 )ترادف _ تضاد _ تكرار(                              نبني فتهدمها بينهما .42

 ال نضج وال نثور تعبير يدل على .43

 جمال أيام الطفولة _ براءة األطفال _ شدة الفرح والسرور() 

 الفرح()البراءة _ الجمال _ شدة          ننثر للفضاء .. األحالم يدل على .44

 ) البراءة _ الخبث _ الفرح(         ما في فؤادينا من األحالم يدل على   .45

 )الطفولة _ الشباب _ الشيخوخة(                  يحكي الشاعر عن أيام  .46

 وصف الشاعر الحياة أيام الطفولة ب  .47

 (ما سبقكل  – المرح)الجمال _ البراءة _ 

 الطفالن .... تحت أعشاش الطيور )يلعبان _ يذاكران _ يتخاصمان(كان  .48

 الشيء الذي يعرفه الشاعر وصديقه عن الدنيا  .49

 الجد واالجتهاد()المرح واللعب _ الحزن والغضب _ 
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 عندما تهدم الرياح البيوت كان الطفالن .51

 )يضجان _ يثوران _ ال شيء مما سبق( 

  )خرير _ فحيح _ صرير(                               صوت الماء يسمى .51

 أغنية السواقي صور السواقي ب .52

 إنسان يغني _ أم تنجب _ طفل يمرح() 

 صور الشاعر نفسه وصديقه بنرقص كالبالبل  .53

 )السواقي _ العصافير المغردة _ الجنود البواسل(

 )أحالمهما _ مخاوفهما _ دهشتهما(             ينثر الصديقان في الفضاء .54

 )بيوتا حقيقية _ بيوتا كبيرة _ بيوتا صغيرة(  كان الشاعر وصديقه يبنيان .55

 )الرياح _ المياه _ كالهما(               كانت .... تهدم البيوت الصغيرة  .56

 كان الطفالن يبنيان البيوت الصغيرة  .57

 )على الشاطئ _ تحت أعشاش الطيور _ في الصحراء(

 الرضا _ الروضة _ الرياض()                               مفرد الروض .58

 )قسوة _ مرارة _ صالبة(                                     مضاد حالوة .59

 )دواني _ دنايا _ دنا(                                              دنيا  جمع .61

 _ كالهما(نرضى   -)نهدأ                                        مضاد نثور .61
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ة (  حوي ن ل د ا ع لق   وا  ) ا

 الم األمر ( –لم  –) أن                         من أدوات نصب الفعل المضارع  .1

      الفعل المضارع إذا لم يسبقه ناصب وال جازم فإنه  .2
 يجزم ( –يرفع  –) ينصب 

     :  تصعرقال تعالى : " وال تصعر خدك للناس " الفعل  .3

 منصوب مجزوم ( –) مرفوع  

 منصوب مجزوم ( –) مرفوع          أقصر : لن أقصر في الواجب . الفعل  .4

 (  مجزوم –منصوب  –) مرفوع تؤخر    ال تؤخر عمل اليوم إلى الغد . الفعل  .5

 الم األمر ( –لن  –) أن                          من أدوات جزم الفعل المضارع  .6

  عالمة نصب الفعل المضارع صحيح اآلخر  .7
 الواو ( –األلف  –) الفتحة       

  عالمة جزم الفعل المضارع صحيح اآلخر  .8
 حذف حرف العلة ( –السكون  –) الفتحة                

      عالمة رفع الفعل المضارع صحيح اآلخر  .9

 الواو ( –الضمة  –) الفتحة              

       تقرأيجب أن تقرأ لينمو عقلك الفعل  .11

 (مجزوم  –منصوب  –) مرفوع                                               
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ـ   يستعنليستعن كل منكم باهلل . الفعل  .11     مجزوم بـ

 حذف حرف العلة ( –السكون  –) الفتحة  

 فوك (  –فاك  –) فيك             نظف  ................  باستمرار .  .12

        تذهب  ( –      تذهب   –        ) تذهب              لم ............. إلى النادي أمس . .13

         ينتصر  ( –       ينتصر   –         ) ينتصر         لن .......... العدو على المؤمنين .  .14

     قال تعالى : " ال يسخر قوم من قوم " الفعل يسخر  .15
 (مجزوم –منصوب  –رفوع م)                                               
 
ـ  .16  الواو ( –حذف النون  –) ثبوت النون        األفعال الخمسة ترفع بـ

 حذف النون ( –السكون  –) الفتحة                       تنصب األفعال الخمسة بـ .17

  األفعال الخمسة هي كل فعل ........ اتصلت به ألف أو واو أو ياء. .18

 أمر ( –مضارع  –) ماضي              

    تنفقواقال تعالى : " لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون " الفعل  .19

 (مجزوم بالضم –منصوب بحذف النون  –) مرفوع بالواو    

    يرفعانالعلم واألخالق يرفعان شأن األمم . الفعل  .21

 مجزوم( –منصوب بحذف النون  –مرفوع بثبوت النون )    

               كتبواالطالب كتبوا الدرس . الفعل  .21
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 (غير ذلك  –منصوب بحذف النون  –) مرفوع بثبوت النون     

    يمشون: " وعباد الرحمن الذين يمشون على األرض هونا " الفعل  .22

 غير ذلك ( –منصوب بحذف النون  –) مرفوع بثبوت النون                

      "ذوأخوك ذو خلق كريم . كلمة "  .23

 مجزومة ( –منصوبة  –) مرفوعة                                              

 يحصدن ( –يحصدوا  –) يحصدون           الفالحون ......... القمح .  .24

 اهتموا ( –يهتموا  –) يهتمون           الطالب لم ......... بالمذاكرة .  .25

 ".أهدافهمبدينهم وهم يسعون لتحقيق  يتمسكونليت الناس "

      فعل مضارع يتمسكون .26

 غير ذلك ( –منصوب بحذف النون  –) مرفوع بثبوت النون  

 فاعل مرفوع  ( –مضاف إليه  –) مفعول به         أهدافهم  .27

 . "طموح ذي كلهذا مبدأ يعيه "

 فاعل مرفوع  ( –مضاف إليه  –) مفعول به                   كل إعراب كلمة  .28

 فاعل مرفوع  ( –مضاف إليه  –) مفعول به                  ذي  إعراب كلمة .29

31.  
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 لترحم الفقراء ليرحمك هللا، الفعالن .31

 _ األول مجزوم والثاني منصوب()منصوبان _ مجزومان  

 ، الفعالنال تكذب فاهلل ال يحب الكذابين .32

 )مجزومان _ مرفوعان _ األول مجزوم والثاني مرفوع( 

 الفعالن، تذاكر_ سمعت أنك  تذاكريجب أن  .33

 )منصوبان _ مرفوعان _ األول منصوب والثاني مرفوع( 

 ما تحته خط مضارعهدفي  ألحققأسعى  .34

 اسم مجرور _ مضارع مجزوم(مضارع منصوب  _ ) 

 تحته خط ما  هدفي لتحقيقأسعى  .53

 مضارع مجزوم()مضارع منصوب _ اسم مجرور _ 
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ل   ص لف دسا سا ل  ا
     نظارة المدارس في عهد "علي مبارك" تولى  .1

 إبراهيم محمد علي ( –محمد علي  –) عباس األول               

           "علي مبارك"من صفات  .2

 خوفه ( –قلة اطالعه  –) غزارة علمه 

ـ "علي مبارك" كلف الخديوي عباس  .3     بوضع قانون ل

 التعليم ( –االقتصاد  –) الصحة   

    كان التعليم قبل الخديوي عباس في أيدي  .4

 العلماء ( –األجانب  –) المصريين  

قي  .5        لرتبة "علي مبارك"      ر 

 البكباشي ( –األمير آالي  –) اليوزباشي  

    ............ للتعليم . "علي مبارك" وضع  .6

 (تحريرا  –قانونا  –) مدرسة   

     يلقي في المدارس "علي مبارك" كان  .7

 دروسا ( –مواعظ  –) خطبا  

     يشرف للتالميذ على"علي مبارك" كان  .8
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 جميع ما سبق ( –تعليمهم  –ملبسهم  –) مأكلهم   

 )أول _ ثاني _ ثالث(           كان علي مبارك ...... وزير تعليم مصري  .9

 كلف عباس بعض المختصين بوضع قانون .01

 )فنجحوا _ فاعتذروا _ ففشلوا(

 )يضع الكتب بنفسه _ يساعد في وضعها _ كالهما(    كان علي مبارك  .00

 الهندسة _ الطب _ الرياضة()                  تخصص علي مبارك في  .01

  علي مبارك يالحظ كيف يلقي المعلم كان  .01

 )الدروس _ األسئلة _ اإلجابات(
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